
 

OP Corporate Bank plc vahearuanne 1.01.2019 – 30.09.2019 

• Konsolideeritud maksueelne kasum vähenes 331 miljoni euroni (370). Netointressitulu 
kasvas 4% võrra 211 miljoni euroni. Tulude kasvu pärssis netokindlustustulu kahanemine 23 
miljoni euro võrra, IKT kulude kasv 22 miljoni euro võrra ning investeerimistulude 
kahanemine 12 miljoni euro võrra. Nõuete väärtuse langusest tingitud kahjum suurenes 5 
miljoni euro võrra. 

• Ettevõtete panganduse maksueelne kasum kahanes 23% võrra 201 miljoni euroni. Tulusid 
mõjutas tuletisinstrumentide hindamismudeli muutmine esimeses kvartalis, krediidi- ja 
vastaspoole riskide muutus, eelmise aastaga võrreldes madalamad kapitalitulud ning 

kõrgemad IKT kulud ja nõuete väärtuse langusest tingitud kahjum. Laenuportfell kasvas 
aasta algusega võrreldes 9.1% 2,7 miljardi euroni. Kulude-tulude suhe oli 43,6% (36,3). 

• Maksueelsed kindlustustulud kasvasid investeerimistulude suurenemise toel 28% võrra 166 
miljoni euroni. Kombineeritud suhtarv oli 91,8% (90,5). 

• Maksueelsed muud tegevustulud kahanesid netointressitulu ja neto investeerimistulu 
vähenemise tõttu 36 miljoni euro võrra (–21). Likviidsus ja juurdepääs 
rahastamisvõimalustele oli hea. 

Maksueelne kasum, 
miljonites eurodes  

I-III kv/2019  I-III kv/2018  Muutus, %  
I-IV 
kv/2018  

  Ettevõtete pangandus  201  262  -23,3  361  

  Kindlustus  166  129  28,0  120  

  Muu äritegevus  -36  -21  -  -42  

Kontsern kokku  331  370  -10,7  439  

Omakapitali tootlus (ROE), %  8,4  9,8  -1,3*  8,5  

Varade tootlus (ROA), %  0,52  0,62  -0,10*  0,54  

Kasumiaruande võrdlusandmed põhinevad eelmise aasta sama perioodi näitajatel. Kui ei ole 
märgitud teisiti, kasutatakse võrdlusandmetena bilansi jm näitajaid 31. detsembri 2018 seisuga. 

*Suhtarvu muutus 

Finantseesmärgid  30.09.2019  31.12.2018  Eesmärk  

Kliendikogemus, soovitusindeks (NPS, -

100–+100)  
76  71  70  

CET1 suhtarv, %  14.1  15.1  15  

Majandusliku kapitali tootlus, %  12.3  14.4  22  

Äritegevuse kulud (12 kuud)*, 
miljonites eurodes  

596  593  
2020. a. kulud 
väiksemad kui 2015. a. 
kulud (475)  



Dividendi väljamaksmise määr, %     49.9  50  

*V.a. tervise- ja heaolukulud. 
OP Corporate Bank ei määratle edaspidi eraldi finantseesmärke. Eesmärgid määratletakse OP 
Financial Groupi tasandil. 

2020. a. finantsaruandlus 

2019. a. aruannete avaldamise tähtaeg: 

OP Corporate Banki 2019. a. tegevusaruanne ja 
raamatupidamisaruanne  

9. nädal  

OP Corporate Banki 2019. a. ühingujuhtimise 
aruanne  

9. nädal  

2019. a. finantsbülletään 
ja 2020. a. vahearuanded: 

Finantsbülletään 2019  4.02.2020  

2020. a. I kvartali vahearuanne  28.04.2020  

2020. a. esimese poolaasta finantsaruanne  21.07.2020  

2020. a. kolme kvartali vahearuanne  22.10.2020  

Helsinki, 29.10.2019 
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